
Düşün, düşün…          
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni 
(Sayı 28/19, 19 Temmuz 2019) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

*** S-400 hava savunma sistemi teslimatının başlamasının ardından ABD Savunma          
Bakanlığı ve Pentagon, Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını duyurdu. Dışişleri         
Bakanlığı “ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri          
dönmeye davet ediyoruz” dedi.  
 

*** AB, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin "uluslararası hukuka aykırı         
olduğunu" belirtti ve dört başlıkta yaptırım uygulamaya karar verdi. Ankara “Yaptırımlar           
faaliyetlerimizi etkilemeyecek” cevabı verdi.  
 

*** Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de lokantaya silahlı saldırı          
düzenlendi. Saldırıda Türkiyeli diplomat Osman Köse hayatını kaybetti. 
 

*** MHP lideri Başkanlık sistemini eleştirenleri “terörist” olmakla suçladı; “Parlamenter          
sisteme dönelim diyenlerin ‘FETÖ’ ve ‘PKK  ile irtibat ve iltisakları vardır” dedi.  
 

*** Başkanlık Sistemi ile gensoru ve sözlü soru önergesi verme hakkı ellerinden alınan             
milletvekillerinin tek “bilgi alma yöntemi” olan yazılı soru önergelerinin yanıtlanma oranı           
yüzde 5’e kadar geriledi. 
 

*** Ekonomi alanında düzenlemeler içeren “torba yasa”, Meclis’te kabul edildi. Merkez           
Bankası’nın “ihtiyaç akçesi” hükümet tarafından kullanılabilecek. 
 

*** 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Meclis’te kabul edildi. Yeni           
kalkınma planında yer alan hedefler 2013 yılında açıklanan bir önceki plana göre büyük             
oranda düşürüldü. 
 

*** Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu          
düşürdü, görünümünü "negatif" yaptı. Gerekçeler arasında Merkez Bankası Başkanı'nın         
görevden alınması ve yapısal reformlardaki belirsizlikler gösterildi. 
 

*** Hrant Dink cinayetine ilişkin zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan 9 sanık hakkında             
karar verildi. İlk yargılamadaki ”örgüt yok” değerlendirmesinin aksine 7 sanık “örgüt           
kurmak”tan mahkum edildi. 99 yıl 6 ay hapse çarptırılan tutuksuz sanık Erhan Tuncel             
cezaevine gönderildi. 
 

*** “Gezi Davası”nın ikinci duruşmasında Osman Kavala’nın tahliye talebi yine reddedildi.           
“Büyükada Davası”nda savcı değişti. AYM'nin “hak ihlali” kararına rağmen gazeteci Deniz           
Yücel'in beraat talebi kabul edilmedi. 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada            
Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. CHP İstanbul İl Başkanı          
Canan Kaftancıoğlu hakkında savcı 17 yıla kadar hapis cezası talep etti. (Detaylar ve daha              
fazlası aşağıda…) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

İmza Kampanyası:  AYM’ye Çağrımızdır; Akademisyenler ve destekçileri için açılan 
yüzlerce dava düşsün, İfade Özgürlüğü kazansın… 

 
Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim ve Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi’nin çağrısıyla,          
yargılanan “Barış İçin Akademisyenler” ve onların destekçileri için bir imza kampanyası           
başlatıldı. Akademisyenlerle ilgili başvuruların Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde olduğu         
hatırlatılarak akademisyenleri ve destekçilerini adliye koridorlarında yalnızlaştırmaya çalışan,        
tek tipleştirilmiş iddianamelerle, tek tip mahkûmiyet kararlarıyla karşı karşıya bırakan          
hukuksuzluklara son verilmesi istendi. Detaylar ve kampanyaya katılım için tıklayınız. 

 
Akademisyenlere destek veren sivil 
itaatsizlerden ikisi daha mahkemeye 
çıktı 
  
Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi    
bildirisi imzacısı bilim insanları için bir      
sivil itaatsizlik eylemi yaparak    
kendilerini savcılığa ihbar eden 17     
kişiden 2’sinin daha ilk duruşmaları     
görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza     
Mahkemesi’nde yargılanan  
Girişimimizin sözcüsü Şanar   
Yurdatapan’ın davası 6 Kasım saat     

13:30’a; İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan yazar Necmiye Alpay'ın davası           
29 Kasım saat 13:30’a ertelendi. Ayrıntılar için tıklayınız. 

 
Yargıtay'dan Cumhuriyet davasında 
beraat talebi 
  
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,   
Cumhuriyet gazetesi davasında gazetenin    
üst yönetimi hakkında verilen hapis     
cezalarının bozularak beraatlerine karar    
verilmesini istedi. Başsavcılık ayrıca    
cezaları istinaf kararıyla kesinleşen    

https://www.change.org/p/akademisyenler-ve-destek%C3%A7ileri-i%C3%A7in-a%C3%A7%C4%B1lan-y%C3%BCzlerce-dava-d%C3%BC%C5%9Fs%C3%BCn-ifade-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-kazans%C4%B1n-aymbaskanligi?recruiter=465241562&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
http://www.dusun-think.net/haberler/akademisyenlere-destek-veren-sivil-itaatsizlerden-ikisi-daha-mahkemeye-cikti/


gazeteci, yazar ve çalışanların hakkında da bozma kararı verilmesi gerektiğini kaydetti. Bu            
isimlerden 6’sı halen cezaevinde bulunuyor. Ayrıca Başsavcılık “örgüte yardım” iddiasıyla          
mahkum edilen gazeteci Ahmet Şık’ın “örgüt propagandası”, “devletin kurum ve organlarını           
alenen aşağılamak”tan yargılanması gerektiğini belirtirken iki sanık hakkındaki cezaların         
onanmasını istedi. 

 
Özgür Gündem Nöbetçi Yayın 
Yönetmenleri’nden 3’ü beraat etti 
  
Özgür Gündem “Nöbetçi Yayın    
Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları   
için yargılanan TİHV Başkanı Prof. Dr.      
Şebnem Korur Fincancı, RSF Türkiye     
Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar     
Ahmet Nesin beraat etti. 3 isim dosya       
kapsamında 2016 yılında tutuklanmış,    
itiraz üzerine 10 gün sonra tahliye      
edilmişlerdi.  
 
Gazeteci Necla Demir hakkında 
soruşturma açıldı 
  
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın    
Suçları Soruşturma Bürosu tarafından    
Gazete Karınca eski imtiyaz sahibi Necla      
Demir hakkında “Halkı kin ve     
düşmanlığa alenen tahrik etme”    
iddiasıyla soruşturma başlatıldı.  
 
Zuhal Olcay'a “Erdoğan’a hakaret”ten 
verilen hapis cezası onandı 
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, müzisyen     
Zuhal Olcay'a, bir konseri sırasında     
seslendirdiği şarkının sözlerini Erdoğan'a    
uyarlayarak "hakaret ettiği" gerekçesiyle    
verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis        
cezasını onadı.  
 
Antakya’da 25 Kasım etkinliğine 
katılan 17 kadına dava 
  
Antakya Kadın Dayanışması tarafından    
2014 yılında 25 Kasım Kadına Karşı      
Şiddetle Mücadele Günü kapsamında    
yapılan etkinliğe katılan kadınlar    
hakkında “2911 sayılı Kanuna    
muhalefet”ten dava açıldı. İlk duruşması     



Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması 12 Aralık 2019            
tarihinde görülecek. 

 
“Bakur” belgeseline “örgüt 
propagandası”ndan hapis cezası 
 
“Bakur/Kuzey” belgeselinin yönetmenleri   
Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu     
“terör propagandası” suçlamasıyla 4'er yıl     
6'şar ay hapse mahkum edildi. Batman 2.       
Ağır Ceza Mahkemesi, Mavioğlu ve     
Demirel hakkında yurtdışına çıkış yasağı     
uygulanmasına da karar verdi. 
 
“Müzikle örgüt propagandası” 
suçlamasına üç yıl sonra beraat 
  
Düğünlerde davul zurna eşliğinde    
çaldıkları müzikler nedeniyle “örgüt    
propagandası” ile suçlanan 3 yurttaşın     
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde     
yargılandığı dava 3 yılın sonunda     
beraatle sonuçlandı. Dosya kapsamında    
2016’da gözaltına alınan Fatih, Sami ve      

Halit Karakuş 8 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişlerdi. 
 
Paulo Coelho'nun kitabına 
“Kürdistan” sansürü 
  
Paulo Coelho'nun, Can Yayınları    
tarafından yayımlanan "11 Dakika"    
romanının sansürlendiği ortaya çıktı.    
Saadet Özen tarafından Türkçe’ye    
çevrilen ve 2004 yılından bu yana 38       
baskı yapan kitapta “Kürdistan” yerine     
“Ortadoğu” ifadesi kullanıldı. Çeviride    
ayrıca Kürdistan’ın Türkiye ve Irak     

arasında bölündüğünü belirten kısım da sansürlendi. Konuyla ilgili gelen tepkiler üzerine Can            
Yayınları adına Can Öz “ilk baskıda düzelteceğiz" dedi, kitabın toplatılacağını duyurdu. 

 
Iraklı Kürt turistler Trabzon’da 
saldırıya uğradı 
 
Trabzon Uzungöl’e gelen Iraklı turistler,     
“Kürdistan” yazılı atkıyla fotoğraf    
çektirmek isterken, çevredeki bir grubun     
linç girişimine maruz kaldı. Olaya     
müdahale eden Jandarma, saldırganları    



değil 9 turisti gözaltına aldı. Valilikten yapılan açıklamada, “vatandaşlarımız sakinleştirilmiş          
ve durum kontrol altına alınmıştır” denildi; savcılık gözaltına alınanların sınır dışı           
edileceğini duyurdu. Türkiye’deki cezasızlık pratiğinin alışılmış(!) bir örneği olarak         
sorumlulardan hesap sorması gereken resmi kurumlar, mağdurları "suç"lu ilan etti, faillere ise            
arka çıktı. 

 
AYM erişim engelleriyle ilgili 
başvuruyu reddetti 
  
Anayasa Mahkemesi (AYM),   
akademisyenler Yaman Akdeniz ve    
Kerem Altıparmak’ın erişim engelleriyle    
ilgili ifade özgürlüğü ihlali kapsamında     
yaptıkları 15 ayrı başvuruyu reddetti.     
"Milli güvenlik ve kamu düzeni"     
gerekçesiyle yasaklanan hesaplar   

arasında Twitter hesapları ve haber sitelerinin de olduğu 615 içerikle ilgili başvuruda AYM,             
“Başvuranların mağdur sıfatı taşımadığını” ileri sürdü. Akdeniz, AYM'nin kararıyla,         
Başbakanlığın talebi üzerine TİB ve Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından getirilen           
yasakların onandığını belirterek kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını         
açıkladı.  

 
Düşünce ve ifade özgürlüğünden en 
fazla mahkum olan ülke Türkiye 
  
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları    
Mahkemesi’nde (AİHM), 2018 yılında    
40 ihlal kararıyla düşünce ve ifade      
özgürlüğünden en fazla mahkum olan     
ülke oldu. Bunun yanında 11 dosyada da       
toplantı ve gösteri hakkı ihlali kararı      
verildi. Geçtiğimiz yıl toplamda 140     

dosyada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en az bir maddesini ihlal ettiğine            
hükmedilen Türkiye, Rusya’nın ardından en çok mahkum olan ikinci ülke konumunda.           
Türkiye, 3 bin 128 ihlal kararıyla AİHM tarihinde (1959-2018) en fazla mahkumiyette ise ilk              
sırada.  
 

 
 

KİM: Selahattin Demirtaş 
DAVA: Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın           
142 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı ana davanın duruşması görüldü. 
MAHKEME: Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü 



DURUŞMA SONUCU: Mahkeme Demirtaş’ın tutukluluğuna devam kararı vererek, bir         
sonraki duruşmayı 2-3 Eylül 2019 tarihlerine erteledi. 

 

KİM: Büyükada Davası 
DAVA: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden Taner Kılıç, Yurttaşlık Derneği’nden          
Özlem Dalkıran ve İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun’un da aralarında           
bulunduğu 11 hak savunucusunun “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütüne üye           
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın sekizinci          
duruşması görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Bir sonraki duruşma 9 Ekim 2019 tarihine ertelendi. 

 

KİM: Şanar Yurdatapan 
DAVA: Barış için Akademisyenler İnisiyatifi'nin "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı          
bildirisine imza attıkları için yargılanan akademisyenlere destek olmak amacıyla İstanbul          
Çağlayan Adliyesi önünde buluşup basın açıklaması yaptıktan sonra, akademisyenlerin         
bildirisine aynen imza attıklarını bildirerek savcılığa kendileri hakkında suç duyurusunda          
bulunan aydınlar hakkında açılan davalardan Şanar Yurdatapan'ın davasında ilk duruşma          
görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Bir sonraki duruşma 6 Kasım 2019 saat 13:30’a ertelendi. 

 

KİM: Necmiye Alpay 
DAVA: Barış için Akademisyenler İnisiyatifi'nin "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı          
bildirisine imza attıkları için yargılanan akademisyenlere destek olmak amacıyla İstanbul          
Çağlayan Adliyesi önünde buluşup basın açıklaması yaptıktan sonra, akademisyenlerin         
bildirisine aynen imza attıklarını bildirerek savcılığa kendileri hakkında suç duyurusunda          
bulunan aydınlar hakkında açılan davalardan Necmiye Alpay’ın davasında ilk duruşma          
görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Bir sonraki duruşma 29 Kasım 2019 saat 13:30’a ertelendi. 

 
 

KİM: Deniz Yücel 
DAVA: Die Welt gazetesi muhabiri Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in “terör           
örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla           
yargılandığı davanın beşinci duruşması görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme Yücel'in istinabe yoluyla alınan savunmasının henüz         
mahkemeye ulaşmamış olması sebebiyle savunmayı beklemek üzere bir sonraki duruşmayı          
17 Ekim 2019 tarihine erteledi. 

 



KİM: Hrant Dink Cinayeti 
DAVA: Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davası kapsamında           
kamu görevlilerinin yargılandığı davadan dosyası “zaman aşımı tehlikesi” gerekçesiyle         
ayrılan 9 sanığın duruşması  görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay, Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast 2                 
yıl 6 ay, Zeynel Abidin Yavuz 12 yıl 6 ay, Tuncay Uzundal ise 15 yıl hapse mahkum                 
edildi. Erhan Tuncel’in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi. Mahkeme Salih           
Hacısalihoğlu'nun ve Osman Hayal'in ise beraatına karar verdi. 

 

KİM: Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin 
DAVA: Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan          
Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin’in Kanun             
Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine destek amacıyla          
başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları için "terör         
örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandıkları davanın onbirinci duruşması görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi. 

 

KİM: Eren Keskin, Hüseyin Aykol, Reyhan Çapan ve Hasan Başak 
DAVA: Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine          
açılan, sanıkları arasında Eren Keskin, Hüseyin Aykol, Reyhan Çapan ve Hasan Başak’ın            
bulunduğu bir diğer dava daha bu hafta görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için bir         
sonraki duruşmayı 21 Kasım 2019 saat 13:30’a erteledi. 

 

KİM: Gezi Parkı Davası 
DAVA: Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan 657 sayfalık iddianameyle, aralarında          
2017 Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman              
Kavala, yaklaşık 8 ay tutuklu yargılanıp ilk duruşmada tahliye edilen hak savunucusu Yiğit             
Aksakoğlu ile gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16             
sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan        
ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla         
karar verildi. Bir sonraki duruşma 8-9 Ekim 2019 tarihine ertelendi. 

 

KİM: Canan Kaftancıoğlu 
DAVA: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 6 yıl önce yaptığı sosyal medya             
paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti       



devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “Terör örgütü            
propagandası yapmak” suçlamalarıyla 17 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın          
ikinci duruşması görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Kaftancıoğlu'nun hapis        
cezasına çarptırılmasını ve tüm siyasi haklarından mahrum bırakılmasını istedi. Mahkeme,          
duruşmayı 6 Eylül 2019 tarihine erteledi. 

 

KİM: Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel 
DAVA: Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve “Bakur: Bir Gerilla Belgeseli” adlı belgeselin           
yönetmeni Çayan Demirel’in “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla        
yargılandığı davanın altıncı duruşması görüldü. 
MAHKEME: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme, Demirel ve Mavioğlu'na 4 yıl 6’şar ay hapis cezası            
verilmesine hükmetti. Cezalar ertelenmezken, Demirel ve Mavioğlu’na yurtdışına çıkış         
yasağı getirildi. 

 

KİM: Uğur Yılmaz 
DAVA: Gazeteci Uğur Yılmaz'ın Bitlis Belediyesi Basın Birimi’nde çalıştığı dönemde,          
haber takibini yaptığı basın açıklamaları ve yürüyüşlere katılması, sosyal medya          
hesaplarında paylaşımlarda bulunması ve aleyhindeki tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek         
17 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanıp “örgüt üyesi olmak” ve 2 defa “örgüt propagandası             
yapmak” iddiasıyla 9,5 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın beşinci            
duruşması görüldü. 
MAHKEME: Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Yılmaz bu duruşmada da tahliye edilmezken mahkeme, esas          
hakkında mütalaanın hazırlanması için bir sonraki duruşmayı 29 Ağustos 2019 günü saat            
10:00'a erteledi. 

 

KİM: Kibriye Evren 
DAVA: Diyarbakır'da 9 Ekim 2018'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınarak          
tutuklanan ve gizli tanık beyanları, sosyal medya paylaşımları ve yurtdışı giriş-çıkış           
kayıtları suç delili olarak gösterilerek hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası            
yapmak" iddiasıyla 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan gazeteci Kibriye             
Evren'in beşinci duruşması görüldü. 
MAHKEME: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme, Evren'in tutukluluğunun devamına hükmederek davayı        
24 Eylül 2019 tarihine erteledi. 

 

KİM: Harun Çümen 



DAVA: Kapatılan Zaman gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Harun Çümen’in           
“terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme, Çümen’e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.            
Ayrıca Çümen’in tutukluluğuna devam kararı verildi. 

 

KİM: Gazeteci Adnan Bilen 
DAVA: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla        
yargılanan gazeteci Adnan Bilen’in duruşması görüldü. 
MAHKEME: Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Bir sonraki duruşma 8 Kasım 2019 tarihine ertelendi. 

 

KİM: Barış Akademisyenleri 
DAVA: Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli          
bildirisini imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan akademisyenlerin         
duruşmaları bu hafta da devam etti. 
MAHKEME: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Bu hafta görülen duruşmalarda ceza çıkmazken, duruşmalar adli          
tatil sonrasına ertelendi.  

 
 
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI: 22 Temmuz - 1 Eylül 2019 tarihleri arası adli 

tatil olması sebebiyle takip ettiğimiz davaların duruşmaları görülmeyecektir. 
 
 

 

 


